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Diplomám megszerzése után azt a célt tűztem ki magamnak, hogy külföldön, lehetőleg 

Németországban szakmai tapasztalatot szerezzek, megismerjem, és elsajátítsam a német 

mentalitást. Otthon kezdtem el irodákat keresni, míg végül elhívtak egy interjúra Berlinbe. 

Kiutaztam egy hét erejéig, és 4 állásinterjú közül az egyik után kaptam pozitív állást. Az 

irodát saját keresésem által találtam, mindenfajta ajánlás nélkül. Herr Lucius Rathke kis 

stúdiójában lehetőségem nyílt egy hat hónapos szakmai gyakorlatot elvégezni. Ezután még 

mindig az irodában dolgozom, de már szabadúszóként. 

Az irodában rajtam és a főnökömön kívül két munkatárs van, egyikük ugyancsak frissen 

érkezett, de mindkettejüknek már 5-6 év tapasztalata volt. Főnököm már széleskörű, évtizedes 

tapasztalattal rendelkezik. Rögtön az elején barátságos, segítőkész légkör fogadott. Herr 

Rathke sokszor fordított rám időt, hogy betanítson, szakmai tudásomat szélesítse, sőt néha 

nyelvi sajátságokba is bevezetett. Rendelkeztem már az elején is egy középszintű 

nyelvtudással, de főleg szakmai szókincsemben kellett az elején sokat fejlődnöm, de sok 

segítséget kaptam. Ez részben annak is köszönhető, hogy Herr Rathke egy egyetemen is tanít 

mellékállásban. 

Az irodában pár kisebb mellett két nagyobb lélegzetű projekt fut, mely elegendő munkát ad az 

alkalmazottaknak. Az egyik egy iskola-bővítés, melynek építkezése már folyik, a ház most 

már majdnem szerkezetkész, de az iroda projekt-vezetéssel is foglalkozik. Németországban az 

építészek felelőssége és feladata az épület karbantartása, figyelése még az átadás után is. A 

későbbi szakági munkarészek előkészítéséhez viszont még sok előkészítő munkára van 

szükség a részünkről.  

A másik projekt egy 8 emeletes, szintenként kb. 1500 m2-es alapterületű biztosítóépület call-

centerének teljes belső átalakítása. Szerkezethez nem nyúlunk, de rengeteg válaszfal kerül 

átépítésre, új wc-blokkok, lépcsőházak, teakonyhák, irodaterek születnek meg. Ez a projekt 

most van túl az engedélyeztetés fázisán. 

Többfajta feladattal lettem és vagyok megbízva főnököm által. Fő kompetenciám az irodában 

a látványtervek készítése, melyhez én rendelkezek csak szükséges szoftveres ismerettel. 

Legutóbb egy épületbejárós animációt is készítettem kérésére. Mindkét projekt kapcsán 

számos fotorealisztikus látványt alkottam, melyekkel a különböző variációs elképzeléseket 

prezentálja főnőköm a megbízóknak. Viszont a látványtervek készítése előtt a tervezésben is 

részt vehetek, Herr Rathke gyakran kikéri a véleményemet, rám bízza új variácók 

kidolgozását.  



Emellett kétdimenziós műszaki rajzok, átnézeti rajzok, részletrajzok kidolgozását kapom meg 

főleg feladatként, 1:200-as léptéktől kezdve akár 1:1-es részletezettséggel kidolgozva. 

Ezenkívül dizájn-, grafikai és prezentációs munkákat bíz rám főnököm, amelyben grafikai 

érzékemet, kreativitásomat tudom kamatoztatni, fejleszteni. Alkalmam nyílt új szoftvereket is 

megismerni. Betekintést nyerhettem a német szabványokba is. 

Sajnos kommunikációs feladatokat a még nem tökéletes nyelvtudásom miatt nem kapok, erre 

meg is van az ember az irodában. 

Összeségében elmondhatom, hogy jobb irodát kezdésként nem tudtam volna elképzelni, 

rengeteg kezdő segítséget kaptam. Ezzel a tapasztalattal sokkal könnyebb lesz a jövőben 

továbblépni, elhelyezkedni. 
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